
 
Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte
2009-05-23
 
1 Mötets öppnande
Anna-Karin Jansson hälsade alla välkomna
 
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Ordförande, Thomas Lindgren   Sekreterare, Jeannette
Andersson
 
3 Val av två justeringsmän att jämte sekreteraren justera
protokollet
Jonny Nord och Per-Henrik Sjöblom
 
4 Frågan om stämman behörigen utlysts
Godkännes att stämman behörigen utlysts.
 
5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt
ekonomiska redovisning
Anna-Karin Jansson föredrog verksamhetsberättelsen som
godkändes.
Birgit Lindgren föredrog den ekonomiska redovisningen.
Utgifterna för Båkbergsgården
är lite under budget. Arholmas hemsida, webbplats står
Intresseföreningen för och den lyfts nu ur interna kostnader
och blir en egen punkt. Intresseföreningens sida skall även
uppdateras.
Föreningen har en vinst på 12 644,99 kronor. Redovisningen
godkändes och lades till handlingarna.
 
6 Revisorernas avgivande berättelse
Pia Åstbom läste upp revisionsberättelsen utan anmärkningar
och föreslog att årets resultat balanserades i ny räkning.
 
7 Årets resultat balanseras i ny räkning
Godkännes
 
8 Ansvarsfrihet för styrelse för det gångna verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet



 
9 Budget för verksamhetsåret 2009
Birgit Lindgren redogör för budget verksamhetsåret 2009.
Nöjen; inga danser kommer att ske under året men pub och
trubadurkvällar är inplanerade.
              Ljudplattor till Båkbergsgården med en kostnad för
materialet på ca 270:-/m2
              beslutades att Intresseföreningen delar med Byalaget
och inte står för kostnaden själv.
              Arbetet kan ordnas med ideella krafter.
Skrotavfall; inget planerat om skrotinsamling, styrelsen kan ta
upp det för ev. en
                       insamling till nästa år. Skrotinsamling kan utföras
om det finns tillräckligt
                       många intressenter på ön för att täcka
kostnaderna för transport och tippavgifter.
Trappa för att underlätta vägen upp till Båken kommer att vara
klar till midsommar och den kostnaden på 5 000 kr var
budgeterad förra året.
 
10 Motioner
Inga motioner har inkommit.
 
 
11 Val av styrelse
Ordförande                                 Camilla Forsberg             1 år
Ordinarie ledamot omvald      Pia Åstbom                        2 år
Ordinarie ledamot nyval         Lena Bolin                         2 år
Suppleant nyval                        Lennart Fransson              2 år
Adjungeras                                Arholma Byalag                 1 år     
Adjungeras                                Skärgårdsföreningen        1 år
 
Styrelsemedlemmar med kvarvarande mandat utgång 2010;
Birgit Lindgren
Anna-Karin Jansson, Kicki Tjernquist samt Leif Själander
 
12 Val av revisorer
Omval Torbjörn Jansson   1 år, Lars-Gunnar Tjernquist 1 år
Suppleant; Arne Myrbeck 1 år
 



13 Val av valberedning
Valberedningen; Chatarina Myrbeck (sammankallande), Inger
Örtendahl och Henry Larsson.
 
14 Medlemsavgift 2009
Medlemsavgiften beslutades oförändrad, 200:-/hushåll.
 
15 Övriga ärenden
En fråga om vad som hänt med motionen om vindkraftverk som
inkom vid förra årsmötet.
Styrelsen skall medverka i motionens riktning och nya
styrelsen med Camilla Forsberg
undersöker hur föreningen kan gå vidare.
Återvinningsstationen ger inget bra intryck för besökare på
Arholma. Per-Henrik Sjöblom
försöker lösa problemet med att t ex flytta undan behållarna.    
 
14 Mötet avslutades
 
 
Vid protokollet
 
 
 
Jeannette Andersson
 
 
 


